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1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Pani Joanna Pydo, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 28 czerwca 2021 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Joanna Pydo - Manager z 12-letnim doświadczeniem zawodowym na rynku kapitałowym w obszarze 

finansów i komunikacji strategicznej: międzynarodowych relacji inwestorskich oraz PR korporacyjnego (w 

tym zarzadzanie komunikacją kryzysową oraz budowanie relacji z liderami opinii, wsparcie strategii CSR) dla 

grup kapitałowych z sektora energetycznego, drzewnego, TMT, medycznego i nieruchomości. Wieloletnia 

praktyka w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dla emitentów notowanych na GPW. 

Wykładowca Podyplomowych Studiów Relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Szkoty Głównej 

Handlowej oraz Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi. Absolwentka Finansów i Polityki Pieniężnej, 

Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz MA Global Political Economy 

Uniwersytetu w Kassel. Słuchacz Podyplomowych studiów Foreign Policy and Diplomatic Studies Collegium 

Civitas i PISM. Ukończyła specjalistyczne szkolenia m.in. z wdrażania strategii, design thinking i zarzadzanie 

innowacjami - TUM School of Management; z zakresu digitalnej transformacji, public affairs, procesów 

wprowadzania spółek na giełdę, komunikacji transakcji IPO, SPO, organizowanych przez międzynarodowe i 

polskie instytucje. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pani Joanna Pydo nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 
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5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 

oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Joanna Pydo nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Joanna Pydo pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 



7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pani Joanna Pydo nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pani Joanna Pydo nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


